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La sukceso ĉe UNESKO en. Monte-
video, estas multe pli granda ol la
pliparto el ni kuraĝis esperi. Oficialaj
instancoj nur tre malfacile estas mo-
veblaj kaj ni ŝuldas grandan estimon
por la kapableco de D-ro I. Lapenna,
kin tiel energie kaj lerte defendis nian
af eron.

La atako, komencita per la petskri-
bo, kiu trovis subtenon de 16 milionoj
da homoj, liveris al ni piedingon al la
loko, kiun meritas la internacia lingvo
en la rilatoj inter la popoloj de Za
mondo. Denove, kaj ĉi tiun fojo en tre
akra maniero, pruvipis ke servo je al
tia venko, oni renkontas malamikecon,
stultecon kaj, eĉ pli bedaŭrinde indife-
rentecon, kiu• nur povas esti f orpuŝata
per bona antaiícpreparo, brila organizo,
firma konvinko kaj eminenta talento.

Ni, Esperantistoj havas kaŭzon por
ojkrii, sed ve se ni nur ĵojkrias kaj

ne aktive eluzas la ŝancojn  nun aki-
ritajn por ni.

U.E.A. nun akiris konsultan pozicion
ree UNESKO. Tio nur havas prakti-
kan valoron se ni zorgas ke UNESKO
havos multajn kai✓azojn konsulti U.E.A.

Nia unua tasko estas ke la enhavo
de la en Montevideo akceptita rezo-
lucio, estu vaste diskonigata en la ron-
doj, kiuj rilatas al edukado, instruado,
scienco kaj kulturo. Ne su f i.;as ke la
naciaj esperantistaj gazetarservoj dis-
konigos la novaĵon. Ciu, kiu legas
fakajn aiíi aliajn ĵurnalojn, kiuj nur
iel rilatas al la supremenciitaj temoj,
devas atentigi Za redakciojn pri la
rezolucio kaj pri la morala devo hel-
pi UNESKON en . ia celado.

Car UNESKO interesiyas unualoke
pri instruado de Esperanto en la ler-
nejo, fariPas tempo ke oni ebenigu
la vojon al tia instruado en tiuj lan-

doj, kie la leĵo Pis nun malfaciligas
Pin. En Nederlando ekzemple la in-
strno de fremdaj lingvoj en elementaj
lernejoj povas okazi nur en la mal-
multaj t.n. liberaj horoj aŭ ekster la
of iciala lerneja horaro.

Antaŭ kelkaj jaroj, propono pri
ŝanPo de la lePo pri instruado favore
al Esperanto estis malakceptata per
malgranda plimulto. Nun estas tempo
denove tuŝi ĉi tiun temon kaj peti no-
van pritrakton. Sufiĉe multaj el la
tiamaj kontrarevoĉdonantoj ne estis
kontrali Esperanto, sed ne ŝatis doni
privilegion al Esperanto super aliaj
fremdaj lingvoj. La decido de UNES-
KO certe estas kaŭzo por revizio de
la, antaŭa starpunkto.

Ciu el ni pri pensu, kien li povas fari
ĉe redakcioj, ĉe organizajoj, ee gepa-
traj lernejaj komisionoj kaj ĉe indi-
vidueej personoj. Se oni havas bonajn
rilatojn, sed mem ne bone kuraĉjas
defendi nian celadon, oni petu la hel-
pon de iu, kiu sentas sin pli bone in-
formita pri la afero.

La venko ( e UNESKO estas nur pa-
ŝo, sed paŝo kiu ebligas multajn aliajn
paŝojn, eĉ marŝon., se ni nun ĉiuj agas
kaj marteladas.

H.I. B.

Noto de la Redaktoro !
Legu interne de via revuo la a-

bundan bibliografion. kiu aperas ĉi
tiun monaton !

Vi trovos i.a. recenzon pri la li-
bro „La Internacia Lingvo" (Faktoj
pri Esperanto), verkita de dro I.
Lapenna.

La verkisto havas tiom da meritoj
kiom la libro kaj inverse.

Nepre laŭdu la unuan kaj akiru
la duan!

Paŝo post Paŝo

Rezolucio adoptita de la oka sesio de la ĝenerala konferenco de
Unesko, Montevideo, 10an de decembro 1954

Programo por 1955 kaj 1956: IV - Kulturaj aktivecoj

4.423: La Ĝenerala konferenco, post diskuto de l'Raporto de l'Ĝenerala direktoro
pri la internacia peticio favore al Esperanto,

4.4231: Notas la rezultojn atingitajn per Esperanto en la internaciaj intelektaj
interŝanĝoj kaj por la interproksimiĝo de la popoloj;

4.4232: Konstatas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj haj idealoj de Unesko:

4.4233: Notas, ke pluraj 2tatmembroj deklaris sin pretaj enkonduki aŭ disvolvi
la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj unuagradaj, duagradaj aŭ superaj. kaj
invitas tiujn Ŝtatmemŭrojn daŭre informi la Ĝeneralan direktoron pri la rezultoj
atingitaj en tiu rilato;

4.4234: Rajtigas laGeneralan direktoron priatenti la eksperimentojn, kiujn prezentas
la utiligo de Esperanto por la eduko, la scienco kaj la kulturo kaj kunlabori tiucele
kun Universala Esperanlo-Asocio en la rilatoj interesantaj ambaŭ organizaĵojn.
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Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen

Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 33445 (dam la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrjn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. do Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C.4161.35.
Redakeio F.E.: Dr. T. van Gindertaelen, Raghenoplaats 9, Mechelen (tel. 186.77)
Koresponda kurso : A. Nysstraat 37. Anderlecht

Voorjaarsexamen: E M
61 '7

Najaarsexamen: 26 6
Totaal: 87 13

Voorjaarsexamen: E M
59 7

Najaarsexamen 26 6
Totaal: 85 13

Voorjaarsexamen: E M
33 4

Najaarsexamen: 15 5
Totaal: 48 9

Nia intersekcia tradukkonkurso
Ni ĝojas, ke ni povas mencii en ĉi tiu numero de N.E. la rezultaton de nia in-

tersekcia tradukkonkurso. La kontrolanto havis tre malfacilon taskon, ĉar ofte
la poentoj nur malmulte diferencis kaj tial ankaŭ la premioj ne multe diferencas
inter si, ĉar ni klopodis doni premion al kiom eble multe da sekcioj partoprenin-
taj. Jen la listo-

la premio F. 5,- sekcio Amersfoort
2a	 „ 4,25 	 Almelo
3a 	 „ 4,- 	 Den Haag
4a 	 „ 3.50 	 „ 	 Rotterdam (Espero)
5a 	 „ 3,- „ Leeuwarden
6a 	 „ 2,50 	 ,. 	 Hilversum
7a 	 „ 2,25 	 „ 	 Rotterdam (Kat. Esp. Rondo)
8a 	 „ 2,- 	 Velp
9a	 „ 1,75 	 „ 	 Deventer

10a 	 „ 1,50 	 Rotterdam (P.T.T.)
11a 	 „ 1,25 	 „ 	 Arnhem
12a 	 ,, 1,- 	 Leiden

entute F 32,-
Financa Raporto

Enspezoj 	 . 	 F. 37,--
Elspezoj
papero, stencilado afranko 	 F. 5,-
premioj 	 „ 32,- 	 37,

Saldo

Ni jam sendis al ĉiuj gajnintoj sciigon pri la akirita premio kaj se eble ni aper-
igos en la marta numero modelan tradukon de la tasko. La gvidanto F. Weeke
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KOMUNIKOJ
DE LA CEFESTRARO

S-ro H. Oosthoek, Rotterdam, kiu
helpata de sia filino, dum kelkaj ja-
roj prizorgis la Gazetaran Servon de
L.E.E.N., demetis sian funkcion je la
fino de 1954.

Nur kelkaj scias kiom da laboro tiu
grava servo enhavas. Vi rie nur postu-
las la dissendon de novaĵoj pri Espe-
ranto, sed ankaŭ konstantan kontak-
ton kaj stimuladon de kunlaborantoj.
Krome la akiro de ĉiuj artikoloj ri-
late Esperanton kiuj aperis en nia lan-
do, la eltranĉo, klasigo kaj araneo de
statistiko, en kunlaboro kun la Centro
de Esploro kaj Dukomentado en Lon-
dono, estas aparta pligravigo de la
tasko.

Ges. Oosthoek plenumis tiun taskon
tutkore kaj ne serĉante ian personan
honoron. L.E.E.N. ŝuldas al ili mul-
tan dankon. Ilian taskon transprenis
s-ro Jac. Blokker, Bronsteeweg 26,
Heemstede kun helpo de s-ro H. L.
Fagel, Haarlem; la lasta prenis sur
sin speciale la statistikan sekcion de
la servo.

ti

Cetere la ĉefestraro tutkore dankas
s-inon H. E. te Strake-Leefers, Drie-
bergen, kiu dum kelkaj jaroj modele
prizorgis la trimonatan dissendon de
„De Esperantist" al sekcioj kaj aona-
cantoj. Ni jam komunikis ke s-ro F.
Weeke transprenis sian funkcion.

La gen. kasisto petas afable la kun-
laboron de la sekciaj gekasistoj rilate
baldaŭan pagon de la kontribuoj pri
la unua duonjaro ( laŭregulare antaŭ
la unua de marto).

w,.

La 18an de januaro mortis f-ino G.
S. Pentermann, Rotterdam, post ope-
racio. Esperantistino jam de la jaro
1907, ŝi multe propagandis kaj mone
subtenis nian idealon. Speciale nia
sekcio „Merkurio" en Rotterdam per-
dis fidelan kunlaborantinon, ŝatatan
de ĉiu. Si ripozu en paco.

La aligilo por la kongreso en U-
trecht mencias, ke vi devas sendi la

bileton kaj la monon al Sinjoro Ma-
besoone. Tiu ĉi informis nin, ke vi
pli bone faros se vi sendos la alibilon
rekte al la sekretariino (F-ino Perk),
kaj la monon al nia kasistino. La
numero de la girkonto estas 6403 23.
ĉi staras je la nomo de: Penning-
meesteresse Tria Beneluksa Esperan-
to-Kongreso, Utrecht.

Pro malsano de la L;en.sekretario,
s-ro Kalina, la kasisto provizore ankaŭ
transprenas la sekretariejan laboron.

Oni do ankaŭ direktu iujn koreespon-
dajojn por la sekretario ial c-ro Mabe-
soone.

De la bela Harlema Kongreslibro
kuŝas ankoraŭ kelkaj dekoj da ek-
zemplcroj en la ŝranko de la iama
kongresa sekretario, S.ro E. de Wolf,
Joh. de Breukstraat 18, Haarlem.

Ĉiu, kiu biras f. 0,25 en lian poŝt-
konton 583218 aŭ sendas tiun sumon
en poŝtmarkoj (eventuale unu res-
pondkuponon) ricevas la libron sen
pliaj kostoj en sian domon.

JAARVERSLAG VAN DE ALGE-
MENE NEDERLANDSE ESPE-

RANTO-EXAMEN-C-ie, 1954
Overzicht over het aantal candidaten
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Zeer kort voor het najaarsexamen

is de rijksgecommiteerde bij de Es-
peranto-examens, Dr. W. van den Ent,
inspecteur van het gymnasiaal mid-
delbaar onderwijs te 's Gravenhage.
plotseling overleden. Zijn warme be-
langstelling voor onze examens, die de
grens van het ambtelijke ver over-
schreed, zijn vriendelijk optreden, en
zijn waardevolle adviezen zullen nog
lang bij ons in herinnering blijven.

Dit jaar voor het eerst is de nieuwe
regeling van kracht geweest met de
examens E, M, en S.

Over het E-examen blijkt misver-
stand te heersen. De eisen voor dit
examen zijn dezelfde als die voor het
vroegere A-examen. De commissie is
van oordeel, dat deze zeer bescheiden
eisen gehandhaafd moeten worden. Het
lage percentage der geslaagden -
slechts 56,5/., en dat ondanks de

allergrootste clementie van de com-
missie - toont aan, dat men zich een
verkeerd denkbeeld over het examen
heeft gevormd. Het staat cursuslei-
ders te allen tijde vrij een „kursfina
diploma" uit te reiken, als zodanig is
het E-examen echter niet bedoeld.
Candidaten die de zin „Nauwelijks wa-
ren we thuis, of het begon te stort-
regenen", vertalen met: „Tamen estan-
te hejmen, aft komencis pluvegante",
voldoen niet aan de eisen, zoals die
zijn omschreven op blz. 5 van het
prospectus!

Opvallend was dit jaar het gebrui-
ken van Franse en Engelse woorden
in Esperanto-gewaad: vertrekken =
parti of starti; eerlijk - honeta; bron

fono, brono, fonteno; geschenk
= prezento, donato; kwartier - kvar-
to, kvartcro; e.d.;

Bij het mondeling examen bleek op-
nieuw, dat er niet voldoende aandacht
was besteed aan „Esperanto Kresto-
matio".

M-examen: Over het algemeen kan
de commissie tevreden zijn over de
resultaten van dit nieuwe examen.
Ook hier blijkt de vertaling Ned.-Esp.
het zwakke punt te zijn: de geslaagde
candidaten behaalden voor dit onder-
deel gemiddeld 6,2, de afgewezenen 4.

De commissie wijst er op, dat de
twee opgegeven boeken ook werkelijk
gekend moeten worden.

S-examen: Slechts één der candida-
ten slaagde en wel met een prachtige
puntenlijst. Ter voorkoming van mis-
verstand zij er nogmaals op gewezen,
dat dit examen gelijk staat met het
vroegere B-examen.

Over 't geheel genomen is het jaar
1954 voor de commissie een teleurstel-
lend jaar geweest, zowel wat 1'etreft
het aantal candidaten, als het peil van
het examenwerk en de eindresultaten.

H. A. de Hoog, voorzitter.
H. M. Mulder, secretaresse.

Unika Jubileo
La Harlema sekcio „Komprenado

faras Pacon" en sia kunveno de la 6a
de Januaro memorigis ke S.ro E. de
Wolf antaŭ 30 jaroj estis elekt.ata
prezidanto. Por tiu okazo S.ro Hens-
kes dum kelka tempo okupis la pre-
zidantan sebon kaj en trafa pcerno
elstarigis la karieron kaj bonajn e-
cojn de la prezidanto. En la nomo de
la sekcio S.ro Beun simboligis la sim-
pation per donaco de libro.

Jubileo en si mem ne signifas mul-
te. Ekzistas homoj, kiuj bisvivas ju-
bileon simple pro la fakto ke ili ne
havas la energion forlasi aŭ ŝanĝi
sian postenon. Tio certe ne estas vera
en la kazo de S.ro de Wolf, kiu estas
tiel aktiva ke li eĉ sukcesis •okazigi

Universalan Kongreson en Haarlem.
Gratulon al S.ro de Wolf kaj al la

Harlema sekcio, kiu kreskas kaj bon-
fartas sub lia gvidado.

V E B - Jubeljaar 1955
Het spreekt vanzelf dat gedurende

het Jubeljaar de veteranen en pioniers
der beweging geëerd worden, en dit
zal dan ook geschieden. Doch het Be-
stuur wenst ook zijn dank te betuigen
aan de zovele trouwe leden, die ons
door dik en dun zijn trouw gebleven,
reeds van vóór 1940, die na de oor-
logsperiode onmiddellijk opnieuw zijn
aangesloten, zodra de VEB heringe-
richt werd, en nog steeds in de bres
staan. Het Bestuur hoopt ook in de
toekomst op hen te kunnen rekenen;
het is de kern waaruit alle activiteit
ontstaat, en we willen hen allen dan
ook een zeer bescheiden hulde brengen
door hun naam en woonplaats in dit
en de volgende afleveringen van Flan-
.ira Esperantisto te laten verschijnen.
Hierna volgt dus een eerste lijst van
al de leden die sedert 1946, dus gedu-
rende tien jaar, onafgebroken lid van
de V.E.B. zijn geweest:

Baele, N., Scheldewendeke;
Z. E. H. Beckers Alf., Overpelt-Fa-

briek;
Mej. Bernaerts A., Lier;
Mej. Boute C., Blankenberge;
Boving H., Rotselaar;
Broodcoorens G., Eppegem;
Mej. Buts, M., Mechelen;
Cantaert J., Ronse;
Cognie, A., Kortrijk;
Cornelis, B., Aalst (gedurende tien

jaar steunend lid! Een bijzondere ver-
melding!)

Corthals Th., Lede
Cortvriendt E., Antwerpen (geduren-

de dezelfde periode tevens bestuurslid
en steunend lid) ;

Couwenberg, F., Blankenberge (ge-
durende dezelfde periode bestuurslid
en steunend lid) ;

Daems, M., Molenbeek -Brussel;
Debaets Etienne, Brugge (gedurende

vijf jaar van de beschouwde periode,
tevens steunend lid);

De Boes, G., Gent;
Debrouwere, G., Kortrijk (tien jaar

steunend lid en bestuurslid, waarvan
vijf jaar in de functie van Voorzitter);

Decaluwe, A., Kortrijk;
De Clercq, M., Gent;
Z. E. H. Decoene, J., Mons;
Decraeke, Brugge;
Deduytsche, B., Evere-Brussel;
Defr -aye, Pieter, Heverlee;
De Graeve, J., Wilrijk;
Z. E. H. De Mayer, J., Wijgmaal

( zeven jaar Bestuurslid) :
Decks, J., Brussel;
Deschepper, R., Antwerpen;
De Vit, L., Waarloos;
Mevr. Dossaer, Oostende;
Mej. P. Decock, Aalst (tien jaar

steunend lid en zeven jaar bestuurslid) ;
F'rantzen, Fr., Leuven;
Goedgezelschap, M., Mechelen;
Goossens, G., Lokeren;
Mej. Hofkens, Antwerpen;
Houtman, Jozef, Denderleeuw;
Iserentant, Roger (gedurende de be-

schouwde periode, achtereenvolgens
bestuurslid en directeur van het Insti-
tuut) ;

Jacobs, J., Antwerpen;
Jtrrion Rosa, Westmalle;
Loeckx, Robert, Boschvoorde, Brus-

sel;
Lombaerts, Fr., Kampenhout;

En 	  hebt U reeds een steentje
voor ons jubeljaar aangebracht door
storting van 150 F of meer, als steu-
nend lid? Dank U.

ANGULO de la Kasistino.

Cu vi jam pagis vian kotizon por
1955? Se jes, dormu trankvile; se ne
faru tion tuj, oar post la apero de la
jena numero la poste en. pezos la koti-
zojn kaj la prezoj estos plialtigotaj per
la kostoj por tiu enspezo.

Dankon al tiuj kiuj rekte pagis kaj
pagos.

La grupaj kasistoj ankaii bonvolu
tuj reguligi siajn enleasigojn. Dankon!

SUBTENANTO

S-ro F. Piot - Leuven - 150 fr.
S-ro E. Cortvriendt, Antwerpen.
S -ro G. Broodtorens, Eppegem..

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"

Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 69111, Amsterdam-Z. Postrek. 34563
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Schr. cursus voor gevorderden : H. Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. Mej H. M. Mulder, Zllvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.
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Bibliografio KRONIKO DE LA HISTORIO
Primitivaj Religio

i

LA INTERNACIA LINGVO, Faktoj
pri Esperanto, de D-ro Ivo Lapenna;
eld. Universala Esperanto Asocio (C.E.
D.), Londono, 1954 p. 192, Havebla
ĉe via Libro-servo aŭ Instituto.

Por la kandidatigo de UEA al la
Paco-premio de la Norvega Nobel-
Komitato necesis kolektado de ĉiuj fak-
toj pri nia internacia Organizajo: dro
I. Lapenna ricevis tiun komision kaj
kunigis tiom abundan kaj valoran do-
kumentaron ke la UEA-Estraro deci-
dis aperigi ĝin en libroformo. Pluraj
aldonaj partoj estis verkitaj ne nur- de
dro Lapenna, sed ankaŭ de kelkaj kun-
laborantoj aŭ surbaze de iliaj infor-
moj i R. Rosetti, W. Auld, H. Jakob,
dro W. Solzbacher, H. Steiner), tiel
ke estigis la libro nun recenzata.

La verko estas dividita en tri par-
toj; 1. Esperanto kiel solvo de la pro-
blemo de internacia lingvo; 2. Esperan-
to-Organizajoj, celoj kaj laboroj; 3.
UEA.

La unua parto donas informojn pri la
formiĝo, ekesto kaj evoluo de Espe-
ranto, represas kelkajn menciindajn o-
piniojn pri giaj valoro kaj signifo, re-
sumas aspektojn pri ĝia instruado, kla-
rigas pri la Esperanta Literaturo (or-
iginala kaj traduka), pri la scienca,
faka kaj popularscienca Literaturo,
pri la fakaj vortaroj kaj terminaroj,
pri la Gazetaro kaj aldonas disvolvon
pri diversaj formoj de praktika apli-
kado de la Inter•nacia Lingvo kaj fi-
niĝas per la Historio kaj celo de la
Internacia E-Muzeo en Wien.

La dua parto skizas, en kelkaj mal-
rnultaj paĝoj, la liston de la organiza-
joj unuflanke por la disvastigo de E.
kaj aliflanke por gia praktika utiligo.
La tria parto detale rakontas pri

UEA: ĝia historio, la nuna organiza
formo, ĝia kultura agado, giaj prakti-
kaj servoj kaj diversaj aktivecoj por
interfratigo de la Popoloj.

Konkludo, Bibliografio kaj Dckumen-
toj, indekso estas la lastaj partetoj de
la impona tuto.

Estas evidente ke tia verko estis ne-
cesa kaj restos utila por la Esperan-
tistaro, ne nur ĉar ĝi estas gisdata,
sed ankaŭ ĉar gi estas vere kompleta
kaj lingve modela.

Sajnas al mi ke „ĝi prezentas en
plej konciza maniero almenaŭ la ĉef-
ajn rezultojn atingitajn en la Interna-
cia Lingvo kaj pere de gi en gia 66-
jara ekzistado" kaj krome ke ĝi" donas
en la manojn de la Esperantistar-o no-
van batalilon en formo de taŭge or-
digitaj faktoj" (Enkondukaj Vortoj de
I.L.)

Kiel dro Lapenna diras mem, tiaj
estis la ĉefaj celoj de la eldonajo kaj
mi havas la konvinkon ke li pleno
atingis ilin.

La eksterajo, la preso kaj la pre-

zcnto de la libro estas honegaj tiel
ke sendube ĉiu Esperantisto, ne nur
la „eterna batalanto" sed ankaŭ la
„eterna komencanto" deziros vidi ĝin
en sia biblioteko: ni sincere esperas
ke ambaŭ krome ofte uzos ĝin, --
ĉar ĝia valoro estas apenaŭ takse-
bla. — por realigi Idealon, pri kies
beleco kaj praktikaj ecoj, nur stultu-
loj dubas.

WiiRTERBUCH DEUTSCH-ESPÊ-
RANTO, de Hans Wingen: eldonejo de
Limburger Vereinsdruckerei.

La vortaro delonge atendita fine ek-
zistas. Ofte ni sentis la mankon de
german -esperanta vortaro en la post-
militaj jaroj, kiam ne plu estis have-
blaj Bennemann, nek Christaller nek
al tre utila Liliputvortaro „10.000
Worte". Nu, la Wingen vortaro certe
ne estas liliputa, ĝi enhavas ĉ. 25.000
gvidvortojn kaj ampleksas 177 paĝojn.
Tamen oni tuj konstatos ke ĝi estas
malpli granda ol la standarda vorta-
ro de la antaŭmilita tempo, tiu de
Benneman, kiu havis 450 pagojn (kun
rom malpli granda kompostformato).
Kompreneble tio nun prezentas la a-
vantaĝon, ke la Wingenvortaro havas
ankoraŭ tolerehlan prezon, kaj. tio ver-
ŝajne estas la kaŭzo de la malgrandi-
go. Se la prezo ne ludus rolon, oni ja
plej bone represus la Bennemannvor-
taron farante la necesajn aldonojn
por novaj vortoj kaj la forstrekojn
kaj ŝanĝojn, kiujn necesigas la mo-
derna lingvoevoluo.

Se oni volas kritiki vortaron oni de-
vas kompari ĝin, kaj tion mi faris.
Mi prenis pagon 218 de Bennemann
(aperinta en 1926) kaj notis, kio estis
alia. En Wingen mankis jenaj vortoj
Mastix, Mastodon, Masturbation, Ma-
sure, Matinee, Maturitŭt, MStzchen,
Matze, Maurerkelle, Maueranschlag
-pfeffer -kronezinne, mausig, Miiusc-
bussard, Mausoleum, Maut, maximal,
Mayonnaise, Mazedonicn, Mazurka,
Media. El tiuj, pluraj estas internaci-
aj vortoj facile esperantigeblaj eĉ por
komencanto, sed jam pli malagrabla
estas la manko de Maturit5t (en Svis-
lando ekzemple tiu vorto estas sole
uzata kaj neniam Abitur), Maurerkel-
le, Mayonnaise (la esperantigo „majon-
czo" ne estas memkomprenebla kaj
kiel sciu serĉanto, kiu ne posedas
P.V. ĉu ĝi estas permesebla?). Ben-
nemann enhavas ankaŭ tre multajn
parolturnojn kiel Maulaffen feil hal-
ten, ein gutes Maul haben, jemandem
das Maul stopfen, jemandem ums
Maul gehen. Tiaj esprimoj mankas
tute ĉe Wingen, aliel li ne estus po-
vinta tiagrane redukti la amplekson
de sia vortaro. Aliflanke li donas
kelkajn vortojn, kiuj mankas ĉe Ben-

nemann nome Matthias, mŭuschenstill
kaj meckern en la senco de gr -umhli
aŭ kritikaĉi. Unu vorto estas malĝus-
Ta ĉe Bennemann, nome por Mastkorh
„marko" (ne ekzistas), Wingen korek-
tc uzas „topo". Alie mi trovis kelkajn
kritikindajojn. Kial li mencias ĉe la
vorto Matrose nur „ŝipano" kaj ne
„maristo", kiu ŝajnas al ni pli ofta ol
la unua. Kial li enkondukas la mal-
taŭgan vorton „amajistino" por Má-
tresse, kial li mencias por matschig
nur „kota"? Cu oni povas diri „kota
piro" por „matschig Birne"? „Matte"
ne estas nur „monta herbejo", sed ĉiu
herbejo.

Kion pruvas ĉi tiu analizo de unu
pago? Ĝi montras, ke \Vingen devis
tute rezigni pri la strebado al cer-
tagrada koropleteco, efektive li nur
faris poŝvortaron — kaj oni an-
kaŭ povas tre bone preni lian vor-
taron en la poŝon, kio ankaŭ estas a-
vantago. Oi montris kritikindajojn,
sed ne gravajn erarojn. CA montras
rnemstarecon de la aŭtoro. Koncerne
la lastan punkton certaj aliaj paĝoj
estus provokintaj ankoraŭ pli favoran
tuĝon, ĉar la aŭtoro tre klopodis a•
dapti sin laŭ la aktuala lingvouzo
kaj de la germana kaj de la esperan-
ta lingvoj.

La rimarkinda romanĉa vortaristo
Ramtln Vieli iam ekĝemis dirante:
.,Kiun dio volas puni, tiun li igas verkt
vortaron". La laboro estas klopodiga
kaj poste la kritikistoj pendigas la
aŭtoron ĉe radikoj kaj silaboj. Ni ne
volas fini sen esprimi al Hans Wingen
la dankon en la nomo de la tuta ger-
manlingva esperantistaro, ke li plenu-
mis tiun tre necesan kaj utilan labo-
ron kaj prezentis al ni verkalon, klu
enhavas la maksimumon, kiun la spa-
co permesis.

A. 13aur

JARLIBRO de U.E.A. 1954, Dua Far
to kun Matematika Terminaro, kaj
kun resuma raporto de la progresoj de
Esperanto dum la pasinta jaro. Liver-
at.a nur al Individuaj Membroj de
U.E.A.

En sia kutima formo kaj klara pre-
so ĝi prezentas al la membroj la uti-
lajn informojn pri la Kotizoj 1955, la
membrostatistikon 1953, la kontojn
UEA 1953, la financan raporton 1953
pri la Akademio, la estraran raporton
1953-1954, la CED-raporton, la rapor-
tojn de Landaj Asocioj, k.t.p.

En siaj pagoj 39-77 ĝi enhavas Ma-
tematikan Terminaron, de C. M. Bean,
B.Sc., Ph. D., F.R.I.C. kun enkondulo
kaj klarigo kaj listo de mallongigoj.
Estas evidente ke por specialistoj kaj
krome por ĉiuj Esperantistoj, kiuj ja
foje bezonas kelkajn tehnikajn termi-
nojn matematikajn, ĉi tiu verketo es-
tos tre utila kaj nepre uzota, ĉar tute
freŝdata.

HIMNARO ESPERANTA, kompilita
de Montagu C. Butler, kvara eldono
de „Fellowship of British Christian Es-
perantists, Londono, 1954, p. 161.

Ĉi tiu nova eldono enhavas 236 hirn-
nojn ien 1907: 26; en 1910: 104; en
1921: 212) kaj estas destinita por ĉiu
kristano.

Al ni la elekto de la himnoj ŝajnas
tute )aŭdinda, kiam krome la lingvo
(iam estas originalajoj) impresas bon-
ega kaj ofte kvazaŭ perfekta. Komp-
osto, preso kaj bindo estas senriproĉaj.

WIR LERNEN ESPERANTO, DIE
WELTHILFSSPRACHE, Wilhelm und
Hans Wingen: eldonejo de Limburger
Vereinsdruckerei, Limburg/Lahn, 72
pagoj prezo Fr. sv. 2.40.

Ci tiu lernolibro, kiu jam aperis en
la kvara eldono, estas Ja plej ŝatata
en germana lingvo, flanke de la in-
struistoj kaj flanke de la lernantoj.
La gramatika materialo estas tre lerte
prezentita, gi estas klara laŭ metoda
vidpunkto kaj same laŭ tipografia pre-
zento. La ekzercajoj germanaj-espe-
rantaj estas tre laŭcelaj, dum la es-
perantaj tekstoj povus esti iom pli
amuzaj. La lernendajo estas partigita
en dekdu lecionoj ; tio estas tre prak-
tika, éar la plej multaj kursoj daŭras
tri monatojn. Por progresuloj ekzistas
de la samaj aŭtoroj alia tre praktika
libro, kiu havas la titolon „Post la
kurso". En Svislando la Wingenler-
nilo estis utiligata en la lasta vintro
en la kursoj de Bern kaj Winterthur.

H.B.

Tra Loetschberg-Si mplon
al Bolonjo

Por veturi al la Universala Kon-
greso de Esperanto en Bolonjo ĉiuj
nordanoj devas trairi la alpojn. Kiun
vojon ili elektu? Tiun demandon kla-
re respondas la prospekta, libreto,
kiun jus eldonis la svisa fervoja so-
cieto Bern-Loetschberg-Simplon. Tiu
linio, sur kiu veturas multaj internaciaj
trajnoj, ne nur estas tre rapida, sed
ĝi estas la plej bela, kiun oni povas
imagi. Ĝi kondukas rekte tra la maj-
estaj montoj de la Berna Oberlando
al la suna kanton() Valezo, kiun la
vojaĝanto povas admiri veturante sur
alta teraso, kiu nur malrapide malsu-
preniĝas al Brigo. De tie la longa
Simplontunelo formas la pordon al
ĉarma Italujo. La nove eldonita pros-
pekto klarigas ĉion ĉi en bela Espe-
ranto kaj kompletigas la tekston per
dekunu pagoj multkolore ilustritaj.
Tiuj vidigas la panoramon, kiun la
:vojaĝanto persone povos admiri, dum
lin portas la radoj al la Universala
Kongreso. Postulu la prospekton ĉe la
INFORMSERVO DE BLS, GENFER-
GASSE 11, BERN, Svislando. Vi havi-
gos al vi belegan libreton, kiun vi
ĉiam volonte rigardos.

Sciencaj kaj pseudo-sciencaj medioj
ofte disputas pri la problemo de la
deveno de la homspeco. Kiu ajn estu
la starpunkto aŭ la konvinko, unu
fakto estas jare tute certa, nome ke
ankaŭ la plej primitiva homo klare
distingiĝas de la bestospeco pro tri
tipe homaj ecoj: la teknika progresa-
do, la arto kaj la religio.

La religio de la prahistoria homo
kaj tiuj de la konataj primitivaj po-
poloj (primitivaj ĉar je la komenco
de la civiliziĝo ĉu Germanaj, ĉu Egip-
ta, ĉu Greka aŭ Romana) havas karak-
tertrajtojn kiuj estas esence la samaj.

1) La dio (j ). Ili ĉiuj adoras natur-
fortojn aŭ -fenomenojn ekz. la sunon,
la fulmon, la tondron, la terfekunde-
con, la lunon. Sed ili personigas tiujn
fortojn. Ili imagas personajn diojn
kiuj estras tiujn fostojn. Evidente la
nomoj estas malsamaj. Ke tiu popolo
havas multe pli da dioj ol tiu alia, ne
estas esence. Estas tute kompreneble
ke la prahomo, fremda en tiu-ĉi mondo
ĉar ne konante ĝin nek ĝiajn leĝojn,
adoras fenomenojn kiujn li konstatas,
kies povon li kun timo admiras kaj
kies sciencan klarigon li ne ankoraŭ
scias. Plie, li homigas tiujn diajn per-
sonojn; li donas al ili la homan ka-
rakteron kun gajeco, koleriĝo, amo
kaj malamo ktp. ktp. Li kredas an-
kaŭ ke tiuj dioj miksiĝas en la homa
vivo, foje por helpi sed ankaŭ ofte
por malhelpi la homojn. Ĉ,eneralc ki-
am iu dio emas helpi, kelkaj aliaj,
ĵaluziĝintaj, tuj malhelpas, sed tiuj
dioj faras ĉion multe pli amplekse kaj
kun multe pli da forto ol la homoj.
La en multaj naciaj lingvoj konata es-
primo de la ,.neestingebla rido" estas
la rido de la Grekaj dioj kiel ilin pris-
kribas Homeros. Kiam la Grekoj iras

(Komen(,o kol. 1)
Ankaŭ la GERMANA Federacia Fer-

vojo eldonis novan prospekton en Es-
peranto, jam la dua en mallonga tem-
po. Gi konsistas el dekdu kunfalditaj
pagoj, kiuj kune montras sur unu flan-
ko karton de okcidenta germanujo
kaj sur la alia flanko diversajn tu-
rismajn kaj transportajn allogajojn.
Eldonis: Werbeamht der Deutschen
Bundesbahn, adreso ne indikita.

ROZOJ KAJ URTIKOJ de Paul
Thorsen. Poemaro parte tradukoj, par-
te originalaj; eld. Komuna konversacia
Klubo; Randbolvej, 4, Kopenhago F.
(Danl.) 1954 — p. 117 — Prezo 10,5
d.Kr. Recenzota.

ANTOLOGIO DE BRAZILAJ RA-
KONTOJ, 35 aŭtoroj.

33 rakontoj: 33 tradukoj, eld. Braz.
E. Ligo, 1954 p. 283.

ataki la urbon Trojo, en iu momento
Apolo koleriĝas je ili kaj en furiozego
li malsuprenvenas el la ĉielo kaj pa-
fas al la Greka soldataro (nur) unu
salton. Sed tiu unu sago sufiĉas por
ekstermi dekmil soldatojn.

2) La postmorta vivo. Ĉiuj primiti-
vaj kaj prapopoloj kredas ke venos
vivo post la morto. Ili imagas tiun
postmortan vivon kiel la vivon sur
tero. La animo revenos en la korpo,
la mortinto rebezonos kaj reuzos la
ĉiutagajn hejmajn kaj aliajn aĵojn,
kaj se, por faliĉo, la lasta juĝo estos
por li favora, li ne plu konos malsa-
nojn, unuvorte neniujn el la teraj miz-
crajoj. Tiam li venos en la ĉielo. An-
koraŭfo je la Egiptaj kampoj de „Ea-
ru", la Grekaj „Elizcaj kampoj" aŭ la
( crmana Valhalo estas esence la sa-
maj.. Tie la homoj devos fari nur la
sur tero ŝategatajn okupojn: ĉasi kaj
poste ripozi kaj trinki. En la priskribo
de la, ĉiela vivo ĉiuj estas tre limigitaj.
Sed kia grandioza fantazio en la pris-
kriho de la infero(j). Dante Alighieri
(ne primitivulo!) konis nur sep stadi-
ojn (cetere inspiritajn de la Ptolemaja
astrosistemo). Kontraŭe la vasta kaj
belega templo de Angkor' (en Kambod-
ĝo) ŝajne montras en skulptoverko
ne malpli ol 32 inferojn. Kiujn teru-
rajn suferojn la antikvaj Grekoj ja
eipensis! Tiu de la senfina soifego
(Tantalo-turmento), de la eterna ti-
mo, de la senfina korpa penego (la
barelo de la Danaidoj), ktp. ktp. La
sur tero konitajn suferojn ili trans-
igas en Ja postmorta vivo.

Kelkaj popoloj speciale akcentis ke
la mortintoj ankoraŭ partoprenas la
hejman vivon, almenaŭ ilia spirito.
De tie la speciala ĉambreto aŭ dam-
broangulo kun la hejmaltaro ĉe la pri
mitivaj Romanoj, kie ili metas iom
de la nutrajoj antaŭ ol mem manĝi.

Ĉ;enerale estas ankaŭ disvastigita la
kredo ke la korpo devas esti konser-
vata por ke la animo povu reeniri ĝin:
absoluta kondiĉo por plua vivo. Tio
klarigas la prilaboron de la mortinta
korpo (mumio) kiu estas senegala ĉe
la Egiptoj. Kiel oni scias, oni entom-
bigis multajn aĵojn, precipe armilojn
kun la kadavro. Estas konate ke la
famegaj piramidoj entenas nekalkule-
blajn trezorojn. En kontraŭstaro kun
tiu fakto ŝajnas  la forbruligo de la
kadavro, kiu dum kelkaj tempoj en
la prahistorio okazis. Ni memorigu
tamen ke samtempe la bezonajoj estis
forbruligataj.

Povas esti ke tiuj homoj kredis ke
la animo eniras en alia korpo. Ĉar
jen, ne malmultaj primitivaj triboj
kredas ke ankaŭ en ekz. bestoj vivas
animo de estintaj homoj. Multe mal-

(Legu plu v. 8)
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1 	 NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ
PREMION akiris pcst n-roj 181/182: F-ico

kaj por I..E.E.N.: P. H. Mooy, Bruselo.
M. R. Impanis

•

 Bruselo, por V.E.B.,

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO -SERVOJ
gld fr

Ce la Sanktaj Akvoj (de Heer)
svisa ro?nano

bind. 6.25 75.-

La Granda Aventuro (Szilagyi) 5.30 55,--
La Alia Pasinteco (Bulthuis ) „ 4.90 70.-
La Nevenkebla Oeno (Thijssen) 4.90 70.-
Du Majstronoveloj (Storm) 2.10 25.-
La vagabondo kaj Sinjorino (Kloepffer) 3.- 40.-
Homaj Rasoj de la Mondo (Nordenstreny) br■ŝ. 3.40 40.-
La Verda Koro (Baghy) 2.25 25.-
La Teatra Korbo 	„ 1.50 20.-
Fabeloj III (Andersen)
Rakontoj pri Nederlando (Duhamel) 1.75 -

Esperanto 60-jara (Degenkamp) 1.30 18.-
Honderd Vragen over de Grammatica 0.35 5.-
La Esperanta Movado (Stop Bowitz-Isbriicker) 2.- 27. -
Meulenhoff Vortaro (Esp-Ned/Ned-Esp) 3.95 60.-
Plena Vortaro de Esperanto 11.40 150.-
Suplemento de Plena Vortaro 3.25 42.50

Insignoj:
Verda stelo sur blanka foso 8 mm. 0.65 10.-

„ 	 ,, 	 „ 	13 mm. 0.75 13.--
Verda stelo kun blanka randeto 15 mm. 0.75 11.-
Flaginsigno (Esp.-Ned. flagoj) 1.10

„ 	 (Esp.-Flandra leono) 15.

La 8 mm insigno estas nur kun pinglo, la aliaj kun
no livereblaj. La ftaginsigno kun broĉo aŭ butono.

Mendu ĉe: Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam
Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.

pinglo, broĉo aft buto-

La Beneluksa Esperanto-Kongreso
en Utrecht dum Pentekosto 1955a

Tiun ĉi fojon la L.K.K. intencas ion
rakonti pri la loĝado. La hoteloj en
nia urbo disponas proksimume pri 500
litoj. Nu, ni supozas, ke tio sufiĉus
por niaj kongresanoj, sed   dum
la Pentekosto en la pasinta jaro oni
bezonis ĉiujn tiujn litojn kaj krom
tio ne ĉiuj vojagantoj, kiuj intencis
tranokti en Utrecht, trovis tie tranok-
tejon. Multaj el ili trovis ĝin 20 ĝis
40 kilometrojn ekster nia urbo.

Rilate al la dormĉambroj en pensio-
noj kaj ĉe privatuloj ni povas diri, ke
la situacio estas iom pli bona. Tamen
ni konsilas: mendu sufiĉe frue vian
liton.

Hoteloj en la proksimo de niaj kon-
gresejo kaj festsalono estas:

Smits (9,-/120), Noord-Brabant
(7,50/100) kaj Riche (6,75/90) sur la
Vredenburg; Terminus (9,-/120), Du
Commerce (6,75/90), Kagenaar (6,75/
90) kaj Thalia (5,25/70) sur la Stacia
placo; je malgranda distanco de tiu
loko Domhotel (8,25/110).

Inter krampoj estas la prezoj de la
plej malkaraj ĉambroj kun maten-
manĝo kaj servmono en guldenoj kaj
en belgaj frankoj. Tiuj prezoj estas
la novaj.

Kiu mendos ĉambron antaŭ la ko-
menco de marto certe havos ion laŭ
sia gusto. Pri mendoj post la unua de
majo la L.K.K. ne povos preni ian
respondecon. Gi tamen penos helpi la
malfruiĝintojn.

Dum la lasta kunveno de la L.K.K.
ni aŭdis ke la belgoj ĝenerale mendas
ĉambron unu aŭ du semajnojn antaŭ
la kongreso. Tial ni petas al vi: deviu
de via kutimo kaj mendu ĉi tiun fojon
tre frue. Kiam ni ne povos kontentigi
vin, vi grumblos kaj ni ĉagreniĝos.
Do helpu por ke ĉi tiu kongreso estu
vera sukceso.

ATENTU BONE: La L.K.K. povos
zorgi por dormoĉambro nur post via
pago.

ALVOKO:
La L.K.K. en Utrecht serĉas gvi-

danton de la balo. Tiu, kiu povas kaj
volas fari tion, sendu siajn kondiĉojn
al la sekretariino:
F-ino A. J. M. Perk, Paulus Potter-
straat 18, Utrecht.

UTRECHT
la urbo de la Beneluksa Esperanto-

Kongreso en 1955a
El kiu ajn flanko oni proksimiĝas

la urbon, jam de granda distanco oni
vidas la katedralan turon, la ,.Dom".
Kune kun la pinto gi estas 112 i e-
trojn alta. Oni komencis la konstruon
en la 1321a jaro kaj finis ĝin en la
jaro 1382a. Jam en la jaro 1254a c'ni
ekkonstruis la preĝejon. Nur en la
jaro 1517a ĝi estis preta. En tiu tempo

SOLVOJ
183. skalPo; paneLo; maniko; Bran-

do; spiOno; deNtalo; mulAto; pAlato;
tremPi; moclUli; planDo; manEĝo; mo-
derNa; barAko; kanaJlo; staBlo; mon-
Ato; stRerii; popOlo; kOliko; cirkLo;
Fringo; mastRo; koAkso; mediTo;
kOlera; plaNko; kapOro; moruSo; o-
ferTi; pAlato; tondRi; plumBo; sA-
tano; pastRo; sOpiri. Pli bona apude
najbaro ol frato post arbaro.

184. Hor.: estra, klara, nit, egret,
oponi, pafmortig; da, uj, korpulent,
emi, arbar, pagil, ver, ren.

Vert.: genez, kav, pak, re, eterna,
ombr, for, fantom, per(, orum, oktobr,
lipo, tie, parodi, negr, gut, ie, talio,
aln.

185. aANCENIGMO.
Trovu sesliterajn vortojn respond-

antajn al la donitaj klarigoj laŭ jena
procedo: forigu unu literon el la unua
vorto, aliordigu se necese la postres-
tantajn kaj aldonu novan literon por
farmi la duan vorton, k.t.p. Gis sub
20 vi retrovos la saman vorton kiel
sub 1.

1. rabeti en kamparo; 2. lakso; 3.
parto de vegetajo; 4. ŝirmarmilo; 5.
arbo; 6. trofeo ĉe indianoj; 7. pinta
trabo; 8. deziro; 9. ekleziulo; 10. lerta
elpensi vortludojn; 11. lerta pro prak-
tiko; 12. birdo; 13. kortbirdo; 14. gi
kuŝas sur tablo post manĝo; 15. ŝirmi-
lo ĉirkaŭ fajro; 16. moka rido; 17.
arbo; 18. akrega tranĉilo; 19. batalilo.

(komenco kol. 1,

la turo estis ligita kun la preĝejo.
Suprenirinte la 465 ŝtupojn, oi:i po-

vas rigardi je distanco de ,10 kilom^-
troj. Se la aero estas sufiĉe seka oni
eĉ povas vidi le turpinton de la kate-
dralo en Haarlem. Unuflanke de la
turo trovigas la aŭlo de la universitato
aliaflanke la akvo de la malnova ka-
nalo. Iom malpli proksime oni vidas
multajn pregejojn, konstruajojn de la
universitato, la grandajn administrajn
konstruajojn de la nederlandaj fervo-
joj, la stacion, la elektrejon, la mon-
farejon, diversajn grandajn laborejojn,
grandajn malsanulejojn, k.t.p.

Se la sanstato permesas al vi la
supreniron ni povas rekomendi ĝin. La
panoramo certe valoras la penon de
la grimpado. Sed pripensu: kiam vi
supreniros, vi ankaŭ devos malsupre-
niri, liftoj tie ne ekzisitas. Por tiuj,
kiuj ne ŝatas grimpi, estas en nia urbo
aliaj vidindajoj. Promenante oni  po-
vas rigardi la statuojn kaj tiam oni
ankaŭ admiri la internon de diversaj
konstruajoj.

186. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. funkciigi( R ) ; kapo -

parto(R). 2. amase; simbolo de stik-
ceso(R); estigi(R). 3. ordinara laŭ-
regula stato; homo akceptinta dok-
trinon(R). 4. lanteksajo el kiu oni fa-
ras ekz. pluvmantelojn(R); 5. okul-
parto(R); kunigi per fadeno(R); 6.
plej bona parto el aró(R); 7. povanta
esti; 8. muzika blovinstrumento (R) ;
fluecigi(R); 9. gr estas uzata por hejti
loĝejon(R). 10. difinita grado en iu e-
voluado(R) ; malbona stato de la san-
go(R). 11. provizi per bataliloj (R) ;
pafaĵo(R); eldanĝerigi(R). 12. komen-
ci(R); malkomponiĝi.
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Vertikale: 1. foresti; antaŭa flanko
(R). 2. metalo; furioze ekscitita(R)
forte. 3. punfrapi per branĉeto; be-
ro(R). 4. maskofesto(R). 5. bulforma
objekto(R); ordone altrudi(R). 6. nuk-
so(R). 7. bezonanta ripozon. 8. barilo
el stangoj (R) ; insektomanganta mam-
besteto(R). 9. aparato kiu registras la
parolojn kaj kapablas poste reprodukti
ilin laŭbezone, tiel ebligante ilian
transskribon(R). 10. larĝa strato(R);
malliberigi(R). 11. filinido(R); meri-
tan ta la respekton (R) ; vasta e tenda-
jo da akvo(R). 12. hepata malsano
(R) ; flosi laŭ la puŝo de la fluo.

La solvojn sendu la nederlandanoj
al s-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegen-
straat 21 hs., Anisterdain-Z.; la mem-
broj de F1.L.E. aŭ de R.B.L.E. al s-ro
F. Couwenberg, Koninginnelaan 14,
Blankenberge, antaŭ la 20/II/1955.

Plaatselijk Nieuws
Den Haag: 10/2. S.ro J. Buisman

daŭrigos sian paroladon pri: „Malnova
Historio de nia lando".

17/2. S.ro Jung gvidos - kaj vi
ridos! Estu unu vesperon freneza .en
la karnavala societo „Udirin"!

24/2. S.ino G. Ponsen pritraktos la
temon: „Fiŝkaptado kun nia edzo".

LA STUDANTO
Korekto: Estis eraro en la 6-a frazo

de ekzerco 20 B en N.E. n-ro 1-a pago
Ga. B.v. ĝin legi tiel: estos hanota
(tempadjekto: morgaŭ, do: estos; sta-
dio: ankoraŭ ne komencita, do: ban-
ota) ; estos prenata (jam komencita,
ankoraŭ ne finita, do daŭra; tial:
-at-1.

Jen Ia ĝusta formo de
Ekzerco 22 A:

1: Kara lernant(in)o, ni komencis
novan jaron (oni komencas ion, ne:
kun io). 2: En (ne: sur, kiu prepozi-
cio estas uzata nur por indiki lokon)
tia momento ni pensas pri (ne: al) la
pasinta jaro kaj ankaŭ pri la nova.
3: La pasintan jaron (sen prepozicio,
kun akuzativo; ankaŭ: en la pasinta
jaro: kun prepozicio, sen akuzativo!)
vi fervore faris plurajn ekzercojn kaj
en ili kelkajn erarojn. 4: Tial vi povas
esti iam fiera pri (ankaŭ: pro) progres-
oj. 5: Vi partoprenis la Universalan
Kongreson (ankaŭ: en la Universala
Kongreso) aŭ legis pri ĝi en (kelkaj
Esperantistoj uzus ĉi tie: sur) la jur-
naloj aŭ Esperanto-organoj. 6: En la
nova jaro vi volas atingi novajn suk-
cesojn. 7: Vi eble revas pri partopre-
no en la 40-a U.K.-o okazonta en la
itala urbo Bolonjo en la unua semaj-
no de aŭgusto. 8: Faru regule la ek-
zercojn, korespondu kun eksterlandaj
gesamideanoj, vizitu la grupkunvenojn
por plilertigi en la konversacio. 9: Mi
dankas vin (ankaŭ: al vi; vidu la ri-
inarkigon ĉe frazo 3-a!) pro (pli taŭga
kaj pli ofte uzata prep. ol: por, ĉar
la danko estas por iu pro io!) viaj
kunlaboro kaj fervoro kaj ankaŭ pro
viaj bondeziroj. 10: Mi deziras al vi
(nepre ne: vin) ĉion bonan en la nova
jaro.

Jen la ĝustaj formoj de la verboj en
Ekzerco 21 B:

1: Estimataj geradioaŭskultantoj, ĉu
la Esp.-radio-dissendoj estas aŭskulta-
taj de vi ĉiuj? 2: Cu tiuj dissendoj es-
tas ofte klare ricevataj (se oni parolas
pri ĝenerala kutimo; aŭ: estis riceva-
taj, se oni pensas pri ricevo en la
pasinteco) de vi? 3: La dissendoj de
mallongondaj stacioj ofte estas ĝena-
taj de aliaj stacioj. 4: Aŭskultinte
( = Post kiam vi aŭskultis) - Esp.-dissen-
don, vi nepre sendu karton al la aŭdita
stacio. 5: Tiaj raportetoj senditaj al
la stacioj estas tre ŝatataj de la pro-
gramestroj. 6: En la pasinta jaro mul-
taj Esp.-programeroj menciataj (oni
ankoraŭ mencias ilin, do ili estis men-
ciataj kaj estas ankoraŭ menciataj)
en la radio-programaroj ne estis (la
tempadjekto „en la pasinta jaro"
postulas ĉi tiun helpverban formon)
aŭdataj de la geesperantistoj en nia
landa. 7: Pasintan jaŭdon je la 61/2-a
mi estis vizitata de Esperanto-geami-

koj. 8: Ni estis aŭskultontaj la paro-
ladeton de prof. Privat ĉiuĵaŭde dis-
sendatan (ĉi tiu participo rilatas al la
vorto „paroladeton") de la stacio Bern
de 18.35-18.40. 9: La radio-aparato
agordita laŭ la ondo de 48,66 m aŭdigis
plurajn staciojn genantajn (la adjekt-
iva participo akordigu nombre kaj ka-
ze kun la substantivo, kiun gi difinas)
unu la aliajn, sed ne klare la konatan
voĉon de prof. P. 10: Mi deziras al vi
ĉiuj en la venontaj monatoj de la' nova
jaro feliĉon kaj bonan aŭskultadon kaj
guinte Esperanto-dissendon, vi nepre
sendu skriban aplaŭdon al la stacio,
ĉar la geesperantistoj havas la dis-
sendojn meritatajn de ili.

NOVAJ EKZERCOJ
Ekzerco 23 A:

Tien, kie estas streko, metu la li-
teron k aŭ t:

1: -iu estas Esperantisto laŭ vi?
2: Laŭ mi estas Esperantisto -iu,
- iu parolas Esperanton. 3: Cu ankaŭ
-iu, -iu diras nur „Bonan tagon!"?
4: -ial vi demandas -ion? 5: -ial,
ke mi ŝatus aŭdi vian opinion pri -io.
6: -ion diri pri -io? -ie Esperanto
estas parolata, -ie estas Esperantis-
toj. 7: Cu oni povas nomi -iun klubon,
en -iu oni ne parolas Esperanton, Es-
peranto-klubo? 8: -ien vi volas logi
min, -iu estas prezidanto de -ia Es-
peranto-klubo, en -iu oni parolas ne
- iom ofte Esperanton -- iom decus?
9: -iel mi povus scii -ion? Mi -iom

bone scias, ke klubano, -iu silentas en
Esperanto, povas esti bona Esperantis-
to. 10: -ial mi diras: -iom da kapoj,
-iom da opinioj kaj preferoj.

Ekzerco 22 B:
Tien, kie estas streko, metu la fi-

naĵon -e, -a, -an, -aj, -ajn:
1: Studant- fervor-, oni bon-

progresas. 2: Konsiderant- la ekzer-
cojn de gelernantoj studint- ne tre
fervor-, oni ne povas nomi la progre-
son bon-. 3: Vortoj oft- korektit-
kaj rekorektit- ne estas signoj de
firm- scio. 4: Divenant-, oni kelk-
foj- hazard- elektas la gust- for-
mon. 5: Sed ti- rezultato ne pruvas
la scion bon-. 6: Formoj uzint-
mult(--)foj- facil- kaj gust-tem-
p- reaperas en la konscion, kiam oni
subit- bezonas ilin. 7: Tial estas ne-
ces-, ke oni oft- kaj muit- legu.
8: Legi estas pli facil- ol paroli, sed
nur lcgado ne estas sufiĉ-. 9: Plur-
foj- konversacio faras la langon pli
lert-- senpripens- apliki la vortojn
kaj esprimojn ie kaj iam legit-. 10:
Nepr- regul- kaptu la okazon legi
Esperantlingv-- gazetojn kaj librojn
kaj babili Esperantolingv- kaj fin-
vi estos Esperantist (in) o bon- pro-
gesint-.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj
sendu al la kompilinto de la rubriko:
S. S. de JONG Dzn., Waltaweg 3,
TJERKWERD bij BOLSWARD (Fris-
lando), NEDERLANDO.
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PRIMITIVAJ RELIGIOJ
(komenco p. 5)

g 	 FLANDRA ESPERANTISTO

pli konate sed tiom pli kortuŝa estas
la zorgo de la malriĉulo en antikva
Egiptujo, kiu per ŝparita mono aĉetas
malmultekostan balzamon kaj aliajn
necesajojn, kiu enkudras la kadavron
en leda sako kaj nokte for -portas ĝin
malproksimen en la montaro kia li
sekrete ie fosis tombon, kaj poste. mal-
aperigas ĉiujn postsignojn de lia pia
laboro. La entombigo estis tiel nepra
ĉe la antikvaj Grejoj ke la animo de
la neentomhigito devis senripoze ĉir-
kaŭvagadi ĝis entombigo. Tiu kredo
naskis unu el la plej famaj antikvaj
dramoj: „Antigone".

3) La simbolismo kaj la sorĉarto.
Tiu-ĉi ĉapitro estas tro longa por eĉ
nur resume pritrakti ĝin. La simboloj
abundas en absolute ĉiuj (ne nur pri-
mitivaj) religioj. Tre multaj detaloj
kiujn ni ne komprenas aŭ malfacile,
estas simboloj. Kiam, laŭ la antikvaj
Grekoj, la mortinto eniras la submon-
don (= Hades), granda hundo kun tri
kapoj (= Cerbero) ja lasas lin eniri,
sed neniam permesas ke iu ajn reeliru;
tiam temas pri la morto en kiu ĉiu
venas sed el kiu ankoraŭ neniu reve-
nis. Rilate la sorĉarton, ĉiuj jam aŭdis
pri ceremonioj por forĉasi malbonan
spiriton. La mortintoj en Egiptujo ri-
cevis mortolibron kiu entenis ne mal-
pli ol 180 ĉapitrojn, kaj en kiu trovi-
ĝis la sorĉformuloj por protekti sin
kontraŭ malamikoj dum la longa, pen-
plena mortvojaĝo; por materiigi la sur
la muroj de la tombo pentritaj nutra-
joj ktp. ktp.

4) La Formalismo. Ankaŭ pri tiu
aspekto ni ne rajtas diri ke ĝi estas
ligita sole al la primitivaj religioj.
En la antikva tempo ekzistis popoloj
kies religio postulis bonan konduton,
do moralon. Ekz. en Egiptujo la jun-
ularo ricevis lecionojn laŭ sufiĉe am-
pleksaj moralkodoj. La Hebrea popo-
lo estis devigata al morala sinteno.
Psalmo 24, versoj 3-5 tekstas: Kiu su-
preniros sur la monton de la Eternu-
lo? - Kaj kiu staros ĉe Lia Sankta
loko? - Tiu kiu havas purajn manojn
kaj senmakulan koron, - Kiu ne for-
donis sian animon al malvero - Kaj ne
ĵuras trompe - Li ricevos benon de la
Eternulo, - Kaj honfarojn de Dio, lia
Savanto.

Sed ekzistis popoloj ĉe kiuj ni tiel
maloftege trovas moralan preskrihon
ke ni povas konkludi ke ilia religio
konsistas nur el kelkaj eksteraj agoj
kiel pregformuloj kaj oferadoj (despli
kruelaj jupli la popolo estis dihoĉa;
ekz. la oferado de vivantaj homoj en
antikva Kartago). Cetere la oferoj
havas ofte la signifon de kompenso
pro konduto kiu eble ne plaĉis al la
dio. La ritoj sufiĉis kaj estis ĉio. An-

kaŭ la kredo de kelkaj popoloj pri sia
de dio superelektiteco faris ilin obean-

•.1 al moralaj reguloj en la sino de la
propra popolo sed tute sen moralo en
konduto je aliaj. Sed kiam ni atentas
pri la vivmaniero de multegaj nuntem-
paj kredantoj, oni emas kredi ke ankaŭ
ilia propra religio estas nur formalaja.

Je la fino de tiu-ĉi skizo staras la
fakto ke la homo, depost la komenco
de lia ekzisto, kredas je forto(j) regan-
ta(j) la universon, je postmorta vivo
kaj je moralaj legoj obeendaj kontraŭ
éiuj aspiroj aŭ materiaj interesoj.

Drs. Fernand Roose, BRUGGE.

La Germana Esperanto-Kongreso
okazos ĉi-jare je pentekosto en Neu-
stadt, la centro de la fama vinregiono
en Pfalz „Weinstrasse". Tie ekzistas
juna sed energia Esperanto-grupo, kiu
nuntempe okazigas kurson kun 46 ge-
junuloj lernantaj Esperanton. Ili ser-
ĉas korespondanton Interesuloj pri la
kongreso aŭ pri la korespondado a-
noncu sin ĉe Esperantogrupo Progreso,
Neustadt an der Weinstrasse, Germa-
nujo.

Internacia Junularkunveno en
Baden-Baden

La lastan semajnon de 1954, la ele-
ganta feriloko Baden-Baden gastigis
proksimume dudek-kvin esperantistojn
— plej parte edukistojn — en la nove
malfermita Germana Esperanto-Hej-
mo, kiun prizorgas tiel afable S-ino
Agnes Miller.

S-ro Michel Schmidt, de Konstanz,
rnajstre aranĝis tiun renkontigon mal-
avare subvenciitan de la gerrnanaj
edukaj Aŭtoritatoj kaj prezentis aparte
riĉan programon: Prof. Edmond Pri-
vat parolis ĉefe pri nacia sento, inter-
popola konduto kaj pri diversaj fede-
ralaj sistemoj; Rektoro Prof. G. Ca-
nuto traktis la junulkriminalecon kaj
junulprizorgadon. Aŭdiĝis ankaŭ pre-
legoj de S-roj Hans Jakob, UEA-Estr-
arano (signifo de nia movado por eil-
ropa pensado), H. Wingen (subnorma-
laj lernejoj en Germanujo), M.

,chmidt (problemoj de fuginto-junu-
laro, — kun vizito korprema al fuĝinto-
restadejo en apuda arbaro). Viglaj
diskutoj, interŝanĝo de ideoj tcaj filmoj
ilustris tiujn temojn interrompitajn de
kelkaj plej agrablaj distroj kaj eks-
kurso en la Nigra Arbaro (Hochstras-
se). La partoprenintoj en tiu neforge-
sinda studrondo esprimis unuanime la
deziron ke oni daŭre organizu tiajn
instruigajn eventojn.

R. Z.

Esperanto-Klubo en la internacia
lernejo de eenevo

La Internacia Lernejo en csenevo,
Svislando, instruas la anglan kaj' fran-
can al la infanojn de la internaciaj
oficistoj en la Unuigintaj Nacioj kaj
aliaj Specialigitaj Institucioj en tiu
urbo. Eĉ kelkaj svisaj familioj sendas
siajn infanojn al la lernejo kiu havas
la plej modernaj metodojn kaj gajnis
bonan reputacion. Antaŭ kelkaj Espe-
rantisto, s-ro P. H. Pol-Simon iĝis la
estro de la Lernejo. Li tuj invitis Pro -

fesoron Edmond Privat fari prelegon
al la pli agaj lernantoj. Post tiu sprita
alparolado la infanoj entuziasmiĝis pri
Esperanto kaj decidis fondi Klubon,
kun la nomo „La Suno". La klubo
nun havas 76 anojn, el kiuj 36 knaboj
kaj 40 knabinoj. Flanke de la lerne-
jestro du aliaj instruistoj sekvas la
kurson kiu estas gvidata de s-ro R. L.
Harry, la Cefkonsulo de Aŭstralio en
Cenevo. La infanoj venas el 20 lan-
doj, kaj ili havas 16 diversajn gepa-
trajn lingvojn.

La neatendita okazis  :
Finna Radio elsendis pri Esperanto

La neatendita okazis — dank' al U-
nesko! La 21-an de novembro je 21.15
h. Finnlanda Radiostacio sendis pro -

gramon pri Internacia Lingvo, el pro-
pra iniciato, okaze de la ĝenerala kun -

sido de Unesko, kiu pritraktas la pro-
blemon pri Esperanto kiel internacia
lingvo.

La programo 25-minuta konsistis el
enkonduka historieto pri la internacia
lingvo fare de mag. 0. Viio, interesato
pri la problemo sed ne-esperantisto.
Poste li turnis sin al mag. Vilho Setá-
1 kaj petis lin legi specimenon el la
Esperanta traduko de „Sep Fratoj",
kaj faris al li kelkajn demandojn pri
la Esperanta movado. Post tio li de-
ziris aŭskulti interparolon, en Esperan-
to kaj petis mag. Setdla fari kelkaln
demandojn al ĉeestanta brita civitano
R. Milton pri liaj vojaĝoj kaj la uti-
leco, kiun Esperanto alportis al ii. La
interparolado estis aŭdata en Esperan-
to kaj en finna traduko. Nun sekvis
intervjuo de lingvisto, Prof. Aalto, kiu
konvinke pruvis la necesecon de ko-
muna lingvo precipe por scienco kaj
montris, ke nacia lingvo ne estas uze-
hla por tio. Li ne menciis Esperan-
ton kaj lasis siaparte la praktikan
solvon netuŝita, sed tute pozitive ra-
portis pri la atentenda solvo. Fine
s-ro Viio resumis per kelkaj vortoj
la opiniojn de kontraŭuloj kaj de sub -

tenantoj de enkonduko de internacia
lingvo.

La tuta programo estis fakta propa-
gando por Esperanto kaj, konservante
la sintenon plene „neŭtralan", efikis
pli konvinke ol povus ia simila propa-
gando, aranĝita de esperantistoj.

El Heroldo 16.12.54.
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